
DELAVNICA

VSTOPNICE NA
eventim.si

Hotel Rakitna, Preserje

GOSTJI
Ana Korošec in 
Anja Bukovec

VODITELJICA
Doc. Dr.
Milena Fornazarič

OZAVEŠČENO 
PODJETNIŠTVO 
21. STOLETJA

SOBOTA 4. JULIJ



Slišimo, da je bivati tu in zdaj naporno, da smo otopeli v udobju. So naša poslovna 
dejanja zgolj v našo korist in bogatenje, ali duhovno rastemo kot posamezniki? 

Smo na pragu nove paradigme poslovanja, ki jo bodo razumeli le ljudje z visoko 
stopnjo duhovne inteligence. Novi poslovni modeli postavljajo duhovni kapital 
organizacije ob bok ostalih poslovnih funkcij. 

Potrebni so novi duhovni voditelji, kakšne kompetence naj imajo, kako naj si kot 
posamezniki pomagajo, da so učinkoviti, čuječi, intuitivni, etični? O tem se bomo 
pogovarjali na delavnici Ozaveščeno podjetništvo za 21. Stoletje

Razmišljate, koliko 
dimenzij ima 

življenje? 

Kako se povezujeta 
materialni in 

duhovni svet, imata 
vonj, okus, živost...?

Nas skozi življenje 
vodijo pohlep, iluzije, 

všečnost in želje, 
ali odgovornost, 

zavedanje trenutka 
zdaj in pogum?

OZAVEŠČENO PODJETNIŠTVO V 21. STOLETJU

www.arista.si

Delavnica je namenjena vsem, ki v podjetniškem svetu na 

svoji poslovni poti sledijo trendom in novim podjetniškim 

praksam, obenem pa čutijo, da razumska presoja brez 

modrosti ni dovolj. Na delavnici bomo iskali poti, kako 

povežemo razum in modrost v harmonično vsakdanjost.



PROGRAM

Sobota, 4. julij 2020 (od 9.30 do 18.30)

9.00 – 9.30 Sprejem udeležencev 

9.30  Pričetek programa (Milena Fornazarič)

9.30 – 10.30 Povezovanje realnega sveta in modrosti kot rešitev ključnih sodobnih  
 problemov, še posebej po Covidu?

  Kako tehnologija in strukturne spremembe vplivajo na posameznika  
  v globalnem svetu?

10.30 – 11.00 Dihalne tehnike za sproščanje uma (Ana Korošec)

11.00 – 11.30 Osvežitev, sokovi, kava, pogovor

11.30 – 12.30 Ali smo skozi delo izpolnjeni? (Milena Fornazarič)

  Kako se povezujeta poslanstvo podjetja in iskanje osebnega smisla?

  Duhovni kapital organizacije: kaj je to

  Skupnost kot iskanje zadovoljstva, povezanosti, podjetje skozi vizijo,  
  vrednote, poslanstvo

  Pravičnost in trajnostni razvoj

  Duhovni kapital in komunikacija, sprememba miselnosti in vrednot

12.30 – 13.00 Sprostitev z glasbeno gostjo, violinistko Anjo Bukovec

13.00 – 14.30 Kosilo (vključeno v ceno programa)

14.30 – 15.30 Zavestni voditelj, voditelj nove dobe podjetništva (Milena Fornazarič)

  Kaj pa posameznik: intuicija, čuječnost, tehnike za izboljšanje osebne  
  povezanosti s seboj in drugimi

  Stres, težave, nihanja: kako si pomagati

  Nas lahko rešijo alternativna literatura, zakoni privlačnosti, guruji?

  Pomembnost bivanja v trenutku zdaj

15.30 – 16.00 Dihalne tehnike za sproščanje uma (Ana Korošec)

16.00 – 16.30 Osvežitev, sokovi, kava, pogovor

16.30 – 17.00 Kakšni so učinkoviti voditelji? (Milena Fornazarič)

  Kakšen je model kompetenc ozaveščenih vodij za 21. stoletje?

17.00 – 17.30 Popoldanska sprostitev z Ano Korošec

18.00 Vprašanja

18.30 Zaključek večera
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Z VAMI BODO

Delavnico bo vodila
Doc. Dr. 
Milena Fornazarič

Jogo im meditativne tehnike 
bo vodila

Ana Korošec

Za glasbeno razvajanje bo 
poskrbela

Anja Bukovec

Doc. Dr. Milena Fornazarič je iskalka novih, porajajočih se poslovnih modelov, povezovalka 

na videz nezdružljivih delov realnega sveta, ki jim sledi z modrostjo izkušene poslovne ženske. 

Povezuje etične poslovne prakse z znanjem, teorijo s prakso, vizijo s trendi. Je  izkušena 

predavateljica, ki prenaša znanje slušateljem skozi primere, sodelovanje, zglede, učenje in z 

upoštevanjem tega, da je vsak posameznik samosvoj in poseben. 

Tako kot skozi potovanja sledi iskanju globljih spoznanj svoje duše, v poslovnem svetu intuitivno 

sledi razumevanje globalne slike o svetu, zato deluje na več področjih, od medijev, marketinga, 

izobraževanja, športnih sponzorstev, do vodenja in upravljanja skozi svoje funkcije. Etičnost, 

srčnost, širina in empatija  ji nedvomno dajejo pečat posebnosti, samosvojosti in neodvisnosti. 

Zase in za tiste, s katerimi sodeluje (več na www.arista.si)

Ana Korošec je po poklicu socialna delavka s podiplomskim študijem psihoterapije. Dolga 

leta se ukvarja s terapevtskim delom individualno in skupinsko. Ob svojem delu se je nenehno 

izobraževala v jogi, meditacij i in raznih tehnikah, ki pomagajo uravnotežiti telo in s tem vplivajo 

na zdravje ter  zadovoljstvo posameznika v življenju.  Vodi različne delavnice osebnostne rasti, 

poučuje jogo, refleksoterapijo, meditacijo. 

Je certificirana učiteljica Kundalini joge in ena prvih refleksoterapevtk v Sloveniji. O 

refleksoterapiji je napisala tudi  2 knjigi »Z masažo stopal do zdravja« in “Zdravje iz stopal”.
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Anja Bukovec, mednarodno priznana in najuspešnejša klasična violinistka v Sloveniji. Je 

vrhunska glasbenica in priljubljena medijska osebnost z edinstveno kvaliteto, ki jo uvršča v 

sam vrh sodobnih progresivnih umetnikov, s prepoznavnim slogom, edinstveno interpretacijo 

in komunikacijo z občinstvom. Lik kulturne ambasadorke je pilila na šolanju v Ljubljani, Pragi, 

Kölnu in na Dunaju. Nastopa kot solistka v najrazličnejših žanrih in navdušuje občinstvo po vsem 

svetu. Redno sodeluje s priznanimi slovenskimi kulturnimi osebnostmi, igralci in glasbeniki iz 

širokega kulturnega spektra. 

Je prejemnica “Priznanja za pomembna umetniška dela” Univerze v Ljubljani. Trenutno deluje 

tudi kot docentka na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Zaradi izjemnih dosežkov je bila Anja Bukovec nominirana za slovenko leta in imela ob različnih 

priložnostih čast nastopiti tudi za nekdanjega predsednika republike Slovenije DanilaTuerka, 

sedanjega predsednika RS Boruta Pahorja, nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta 

MartinaSchultza, Višjo predstavnico EU za zunanje zadeve FedericoMogherini in britansko 

kraljico Elizabeto II.

Anja Bukovec igra na violino Katharine Abbuehl (www.cremona-violins.com).

ORGANIZATOR CENA PRODAJA VSTOPNICLOKACIJA

148 EUR
Hotel Rakitna, 

Arista Plus d.o.o. www.eventim.sI
(22% ddv je vključen v ceno, 

v ceni so napitki in kosilo)

Rakitna 150, 1352 Preserje
www.arista.si in prodajna mesta v sistemu 

Eventim.si


